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Data złożenia wniosku 

 

…………………………. 

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 

DLA UCZNIA ZAMIESZKAŁEGO NA TERENIE GMINY TOPÓLKA, 

NA ROK SZK. 2019/2020 

 

 

Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z instrukcją, która znajduje się na 

stronie nr 6. 

 

CZĘŚĆ A (wypełnia wnioskodawca) 

 

I. WNIOSKODAWCA (Proszę właściwe podkreślić): 

 Rodzic/prawny opiekun ucznia 

 Pełnoletni uczeń 

 Dyrektor szkoły, ośrodka lub kolegium 

 

II. DANE WNIOSKODAWCY: 

 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Numer telefonu 
 

 

III. DANE UCZNIA 

Wnioskuję o przyznanie stypendium szkolnego dla: 

 

L.p. Imię i nazwisko ucznia Adres zamieszkania ucznia 
Miejsce nauki 

(typ szkoły / klasa) 
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IV. SYTUACJA RODZINNA I MATERIALNA UCZNIA 

Oświadczam, że rodzina składa się z następujących osób pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym, których dochody za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku będą 

potwierdzone dokumentami wymienionymi w punkcie VIII: 

 

L.p. Imię i nazwisko 
Rok 

urodzenia 

Stopień 

pokrewieństwa 

Miejsce pracy lub 

nauki, inne źródła 

utrzymania 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

V. FORMA STYPENDIUM SZKOLNEGO: 

 Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 

wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu 

nauczania (Proszę wymienić, jakie?) 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych 

realizowanych poza szkołą (Proszę wymienić, jakie?) 

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

 Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup 

podręczników, lektur, encyklopedii, innych książek stanowiących pomoc w procesie 

dydaktycznym, edukacyjnych programów komputerowych, przyborów szkolnych, stroju 

sportowego lub innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę (Proszę wymienić, 

jakie?) 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 

miejscem zamieszkania (Proszę wymienić, jakie?) 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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VI. SYTUACJA SPOŁECZNA W RODZINIE (Proszę właściwe podkreślić): 

 Bezrobocie 

 Niepełnosprawność 

 Ciężka choroba 

 Wielodzietność 

 Niepełna rodzina 

 Alkoholizm 

 Narkomania 

 Brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

 Zdarzenie losowe 

 Inne (Proszę wpisać, jakie?).................................................................................... 

 

VII. INNE STYPENDIA O CHARAKTERZE SOCJALNYM OTRZYMYWANE ZE 

ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZ UCZNIÓW WYMIENIONYCH W PUNKCIE 

III: 

 

L.p. Imię i nazwisko 

Miesięczna wysokość 

otrzymanego 

stypendium 

Organ przyznający 

stypendium 

Okres na jaki 

przyznano 

stypendium 

     

  

 

   

 

VIII. ŹRÓDŁA MIESIĘCZNEGO DOCHODU (np. wynagrodzenie za pracę, emerytura, 

renta, zasiłek rodzinny, alimenty, dochody z gospodarstwa rolnego). 

Do wniosku załączam następujące dokumenty: 

 

L.p. Rodzaj dokumentu 
Imię i nazwisko osoby, której 

dokument dotyczy 
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IX. OŚWIADCZENIA: 

 

1. Oświadczam, że przedłożone dokumenty obejmują wszystkie dochody członków mojej 

rodziny. 
 

2. Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię organ, który przyznał stypendium o ustaniu 

przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 
 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych 

osobowych członków mojej rodziny w celach związanych z przyznaniem pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym zgodnie z: 

-  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

- ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 

poz. 1669, Dz. U. z 2019 r. poz. 730). 
 

 

 

……………………………….                                                  ………………………………… 

     (Miejscowość i data)                                                                      (Podpis wnioskodawcy) 

 
 

1. Oświadczam, że nie pobieram zasiłku rodzinnego na uprawnione dzieci z powodu: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………….                                                     …………………………… 

      ((Miejscowość i data)                                                                        (Czytelny podpis) 

 
 

X. POŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU UCZNIA DO SZKOŁY, KOLEGIUM, 

OŚRODKA LUB O PRZYZNANIU STYPENDIUM Z EFS (wypełnia szkoła): 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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CZĘŚĆ B  (wypełnia organ przyznający stypendium szkolne) 

 

I. DOCHODY CZŁONKÓW RODZINY POZOSTAJĄCYCH WE WSPÓLNYM 

GOSPODARSTWIE DOMOWYM, OSIĄGNIĘTE W MIESIĄCU 

POPRZEDZAJĄCYM ZŁOŻENIE WNIOSKU, W SIERPNIU 2019 R: 

 

 

L.p. 

 

Imię i nazwisko 

członka rodziny 

Dochód miesięczny netto w zł 

 

Dochód 

ogółem 

opodatkowany 

na zasadach 

ogólnych 

opodatkowany 

zryczałtowanym 

podatkiem 

dochodowym 

nie podlegający 

opodatkowaniu 

      

      

      

      

      

      

      

 
RAZEM: 

 

 

   

 

 

 

 

Liczba osób pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym 

 

Dochód miesięczny na osobę 
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INSTRUKCJA: 

1. Zgodnie z art. 90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 

2018 r., poz. 1457, poz. 1560, poz. 1669 i poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i poz. 761) 

pomoc materialna przysługuje: 

 

- uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o 

uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników 

służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. 

roku życia, 

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - 

do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

 

2. Członkami rodziny są: małżonkowie, rodzice dziecka, opiekunowie prawni dziecka, 

opiekunowie faktyczni dziecka, osoby niepełnosprawne (bez względu na wiek), oraz dzieci 

uczące się i pozostające na utrzymaniu rodziny (do ukończenia 24 roku życia). 

 

3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach netto uzyskanych w miesiącu 

poprzedzającym złożenie wniosku, w tym: 

 Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez wszystkich 

pracujących członków rodziny; 

 Zaświadczenie /nakaz płatniczy z Urzędu Gminy o ilości ha przeliczeniowych (przyjmuje 

się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł); 

 Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z GOPS w Topólce; 

 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą; 

 Zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości zasiłku dla bezrobotnych bądź rejestrowaniu 

się; 

 Odcinek renty/emerytury, 

 Zaświadczenie o innych dochodach. 

 

4. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o 

stypendium szkolne nie może przekroczyć w sierpniu kwoty 528 zł. 

 

5. Wnioski należy składać do 15 września 2019 r., natomiast słuchacze kolegium 

pracowników służb społecznych do 15 października 2019 r. w biurze numer 17 Urzędu 

Gminy w Topólce. 

 

6. Uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych przedstawią zaświadczenie o 

uczęszczaniu do szkoły w II semestrze roku szk. 2019/2020. 
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Informacja dotycząca ochrony danych osobowych - stypendium szkolne 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o 

Ochronie Danych) (zwanego dalej RODO), informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana i Państwa dziecka danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Topólce, 

reprezentowane przez kierownika Marię Olszewską na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa, adres: 

Topólka 22, 87-875 Topólka, tel. (54)2869003, e-mail:cuw@topolka.pl 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Usług Wspólnych jest Marcin Woźniak, e-mail: 

cuw@topolka.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane są: 

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - to jest na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą 

b) na podstawie art.6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze 

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi 

4. Dane osobowe należące do kategorii szczególnych danych osobowych wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO 

przetwarzane są: 

a) na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO - to jest na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą 

b) na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO - do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw 

przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej 

5. Pani/Pana i Państwa dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie 

stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego i wydania w tej sprawie właściwej decyzji administracyjnej. 

6. Podstawą przetwarzania Pani/Pana i Państwa dziecka danych osobowych jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, poz. 1560, poz. 1669 i poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 

poz. 761) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 

2018 r., poz. 2096, Dz. U. z 2019 r. poz. 60, poz. 730, poz. 1133). 

7. Odbiorcami Pani/Pana i Państwa dziecka danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na 

mocy przepisów prawa. 

8. Dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

9. W odniesieniu do Pani/Pana i Państwa dziecka danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

10: Posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana i Państwa dziecka 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana i Państwa dziecka danych osobowych 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana i Państwa dziecka narusza przepisy RODO 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie skutkować brakiem możliwości 

realizacji wniosku. 

12. Złożenie wniosku jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w nim zawartych. 

 


